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Верхнє Побужжя – це частина басейну Південного Бугу у межах 

Хмельницької області. Довжина самого Південного Бугу, який тече 

широкою заболоченою долиною від витоку в селі Холодець Волочиського 

району до села Голосків Летичівського району, де через близькість до 

поверхні гранітів Українського кристалічного щита долина звужується і 

різко змінює напрямок,  приблизно 75 км. До окресленої території входять 

також басейни його правих приток Мшанця, Плоскої, Самця (повністю), 

Вовка (частково), лівих Зінчиці (повністю), Бужка (частково). За винятком 

кількох вершин Товтр, басейн Південного Бугу – найвища частина 

Хмельницької області, яку називають ще Верхньобузькою височиною [13]. 

Територія володіє значними ресурсами поверхневих і підземних вод, 

які освоюються здавна, тому на сьогодні  маємо зміни водного режиму рік 

і зниження рівня підземних вод, техногенне забруднення поверхневих і 

підземних вод.  

Верхнє Побужжя належить до гідрогеологічної області Волино-

Подільського артезіанського басейну і добре забезпечене підземними 

водами. Головні водоносні горизонти знаходяться у протерозойських і 

крейдових відкладах. Фаціальна різноманітність неогенових відкладів, 

зокрема наявність водонепроникних шарів глини, не сприяють 

накопиченню в них значних запасів води. Окрім того, неогенові породи 

дренуються річками і балковими водотоками. Хоча водоносний комплекс 



четвертинних відкладів теж малопотужний, більшість криниць експлуатує 

саме його. Водонепроникні неогенові глини сприяють розвантаженню вод 

четвертинних відкладів у вигляді численних джерел [14]. 

Як свідчать гідрогеологічні дослідження, між усіма водоносними 

горизонтами існує тісний взаємозв’язок, який проявляється у постійному 

водообміні, а це вимагає жорсткого контролю за станом поверхневих вод. 

Найбільший вплив на підземні води чинить місто Хмельницький. 

Перші свердловини до нечетвертинних відкладів були тут пробурені на 

межі ХІХ і ХХ століть [15]. У 40-х рр. ХХ ст. діяло 5 свердловин і 1 була в 

резерві [2]. На межі ХХ–ХХІ ст. кількість свердловин зросла до 187, їхня 

глибина до 200 м [3]. 

Зменшення обсягів використання води промисловими підприємствами 

з другої половини 90-х рр. ХХ ст. сприяло підвищенню рівнів підземних 

вод по всіх водоносних горизонтах на 0,05–2,70 м [5]. 

Однак найбільші наслідки має не водозабір сам по собі, а 

господарська діяльність у річкових долинах: спорудження ставків, 

меліорація перезволожених і заболочених земель, видобування корисних 

копалин і різні види будівництва. У статті ми зупинимося на перших двох 

чинниках.  

Хоча показник густоти річково-балкової мережі нерідко становить 3–4 

км/км
2
, та велика й густота сільського населення, крім того, на Південному 

Бузі розташований і обласний центр з 260 тис. мешканців, що суттєво 

впливає на інтенсивність використання поверхневих вод. Давні традиції на 

Верхньому Побужжі має ставкове господарство. Станом на другу 

половину XVIІ ст. ставки були у Плоскирові (з початку ХІХ ст. і до 1954 р. 

– Проскурів, тепер Хмельницький) і довколишніх селах Олешин, Лезневе, 

Заріччя, Мацьківці, Волиця [22]. За описами початку ХІХ ст., на 

Південному Бузі та інших ріках рибу в ставках не виловлювали два роки, а 

на третій воду спускали, щоб виловити всю рибу, крім невеликої частини 

для розплоду [10].  



У другій половині ХІХ ст. ставки масово спускали через занепад 

дрібного млинового господарства, який, у свою чергу, став наслідком 

зростання кількості промислових млинів та припинення дармової праці 

кріпаків для ремонту гребель і гаток [1]. 

На початок ХХ ст. найбільші ставки (площею понад 15 га) на 

досліджуваній території були у теперішніх населених пунктах Купіль, 

Глядки, Наволенськ, Чорний Острів, Хмельницький на Південному Бузі; 

три в околицях Бубнівки, у Наркевичах на Мшанці; у Чабанах, Водичках, 

Малашівцях на Плоскій; у Малиничах, Ружичній, два у Хмельницькому на 

Самці; у Нижніх Вовковинцях, Розсоші, Шумівцях на Вовкові; у 

Михайлівцях на Вовчку (притока Вовка); у Давидківцях, Бахматівцях, 

Пирогівцях на Зінчиці; у Личівці, два у Говорах, у Миколаєві, Митівцях, 

Вереміївці, Зарудді, Моломолинцях, Митківцях на Бужку [6]. 

Станом на 1939 р. тільки у Проскурівському районі було близько 100 

ставків площею від 2 до 100 га, загалом 525 га [21]. Інвентаризація 1946 р. 

виявила 105 ставків [17]. Зараз ріки Зінчиця і Бужок перетворені на каскад 

ставів. Зросла їхня кількість і на Південному Бузі та Плоскій. Так, у 

Хмельницькому на 1963 р. під водою було 36 га, у 1981 р. – 86 га, а на 

початку ХХІ ст. – близько 200 га [9, 19, 20]. 

Стави дуже сильно впливають на річкову долину: русло зникає,  

заплава постійно під водою, а не періодично затоплюється. Якщо долини 

рік загороджені низкою гребель, то при малому похилі ріки (а саме таким є 

похил рік Верхнього Побужжя) площа заболочених ділянок зростає [1]. 

Також піднімається рівень ґрунтових вод, що спричинює підтоплення 

прилеглих до ставів земель і розвиток несприятливих інженерно-

геологічних процесів. Спускання ставів теж спричинює зміни в довкіллі, 

зокрема, зростає інтенсивності ерозії, як це було наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. [1]. 

Як показують дослідження Г.І. Денисика, там, де Південний Буг не 

зарегульований ставами, він перетворений на систему каналів [4]. Про 



осушення заплав до 20-х років ХХ ст. згадує О. Бируля [1], однак про 

цілеспрямовані меліоративні роботи можна говорити з 30-х років ХХ ст. 

Чи не найбільших змін зазнала долина Південного Бугу у межах міста 

Хмельницький. У 1937–39 рр. у Лезневому (тоді ще окреме село, яке не 

входило до міста) спорудили осушувальну систему на площі 175 га, 

зокрема, 22 стрілки [12]. Після затвердження 1938 р. плану боротьби з 

малярію взялися за осушення заплави і в Проскурові. Станом на 1 січня 

1941 р. викопалили 7 км магістрального каналу по Плоскій і Південному 

Бузі, стрілки, частково засипали староріччя [7]. 

За наступне десятиліття меліоративні споруди сильно деградували. 

Проте на Південному Бузі наприкінці 40-х років ХХ ст. чітко виділялись 

довоєнні штучні розширення русла, на 3,5 км вздовж ріки від Гречан до 

Проскурова були кавальєри заввишки 0,8–1,5 м [8]. У 1947 р. прийняли 

рішення про відновлення ставу на Південному Бузі, наступного року вже 

затвердили проект, за яким русло мало скоротитися по довжині з 9 до 8 км, 

зате розширитися до 13–18 м, що потребувало виємок до 22 м
3
 на 

погонний метр. У 1949 р. відновили і згадану осушувальну систему в 

Лезневому [12].  

У 1950-51 рр. зроблено дренаж в урочищі Кавказ, паркові імені 

І.Франка, на стадіоні “Динамо” (тепер “Поділля”) – у загальному на площі 

майже 250 га [16, 18]. Ці ділянки знаходяться не на заплаві, а на 

блюдцеподібних пониженнях біля тилового шву першої надзаплавної 

тераси Південного Бугу. Тоді ж почали меліорацію долини Південного 

Бугу від витоків і у грудні 1956 р. здали у тимчасову експлуатацію 

Південнобузьку осушувально-зрошувальну систему [11]. Згодом 

меліоровано також заплави приток Південного Бугу, наприклад, станом на 

1981 р. гирлові ділянки Плоскої, Самця і безіменної лівої притоки 

Південного Бугу були осушені, на заплаві Плоскої і Південного Бугу 

споруджені канали, а Самець і безіменна притока розчищені, заглиблені, 

розширені й спрямлені [19]. 



Таким чином, з кінця ХІХ ст. найбільш істотно змінилися ресурси 

поверхневих вод Верхнього Побужжя, а саме збільшилася кількість і 

площа штучних водойм, проте зменшилася площа боліт, заболочених і 

перезволожених земель. 
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